
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Любомир Попов за дисертационния труда на проф. д-р 

Николай Колишев „Теоретично моделиране на основни за 

училищния процес на обучение педагогически умения на 

учителите” за придобиване на научната степен „доктор на науките”

в  област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност  

Теория на възпитанието и дидактика

1. Описание и качественна оценка на дисертационния 

труд. Дисертационният труд включва Увод, девет глави, 

Заключение и Литература, с общ обем 497 страници. Амбициите на 

изследването са да се представи един вариант на отговор на въпроса 

за основните за класния процес на училищното обучение 

педагогически умения на учителите и да се разкрие тяхната същност 

в дидактически аспект. Можем да се съгласим с мнението на автора 

за двустранния статус на педагогическите умения – от една страна 

като „ядро на учителския професионализъм”, а от друга – като

„основен критерий за контрол и оценка на професионалната 

дейност”, поради което „те са цел и на базовата учителска 

подготовка, и на следдипломната квалификация на учителите, и на 

професионалното развитие в процеса на реалното обучение” (с.5). 

От тук са логични амбициите на проф. Н. Колишев да предложи 

вариант на „една надеждна теоретична основа, която да отговори в 

по-голяма степен на съвременните изисквания към подготовката и 

квалификацията на учителите по отношение на формирането и 

развитието на техните педагогически умения” (с.7). Именно 

противоречието между необходимостта от практическо развитие на 
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педагогическите умения и отсъствието на адекватен теоретичен 

дидактически анализ, определящ същността и структурата на 

педагогическите умения в общ и конкретен план, очертава проблема

на дисертационното изследване. В него, според мен, можем да 

изведем следните водещи качествено-съдържателни 

характеристики:                                                                                       

а) Пространна и задълбочена обосновка на дефиницията на 

основната за труда дидактическа категория „педагогически умения 

на учителите”, която звучи по следния начин: Педагогическите 

умения представляват системи от високоорганизирани 

интелектуални и практически действия на учителя, чрез които се  

осъществяват целесъобразни изменения в компонентите и 

характеристиките на обучението. Заслужават внимание 

обосновките на автора, че:

► дефиницията е резултат от поставянето в опозиция на 

понятията „действие” и „мислене” и ориентирането към понятието 

„целесъобразно изменение” вместо „ефективност” и „успешност”, 

фигуриращи в психологичните дефиниции за уменията; това е 

доказателство за стремежа на автора към търсенето на предметна 

чистота в дефиницията;

► тези дефинитивни особености  на понятието осигуряват 

възможност за „коректното му използване за определяне на всички 

основни педагогически умения, за разграничаването на действия, 

представляващи умения, от такива, които не се отличават с подобно 

качество, както и за превръщането му в практическо поведение. 

Както доказва осъществената в по-нататъшното изложение проверка 

на приложимостта на понятието, то е надеждна основа за 
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разработването на изключително продуктивната дидактическа 

верига „теоретичен модел – практически модел – критерии и 

показатели за контрол и оценка“ (с 14);

►от това понятие за умение авторът извежда три 

макроструктурни компонента: Обект на изменение на умението –

това е тази педагогическа реалност, в която се постигат 

целесъобразни изменения в резултат на реализираното от учителя 

умение; Инструментариум на умението – това са дидактическите 

средства в широкия смисъл на тази дума, чрез които учителят 

постига целесъобразните изменения; Съдържание на умението –

това са интелектуалните и практическите действия, чрез които 

учителят постига функционирането на инструментариума. В 

контекста на замисъла на дисертацията тази макроструктура на 

педагогическите умения, обоснована от автора, е важна, защото 

води до очертаването на алгоритъм при разработването на 

теоретичните модели: а) определение на конкретното умение въз 

основа на общото понятие за педагогическо умение; б) уточняване 

на обекта на изменение на конкретното умение; в) обосноваване на 

инструментариума на умението или на частните умения, 

предизвикващи целесъобразните изменения, в резултат на което се 

определят компонентите на умението; г) характеристика на 

компонентите на умението с цел разкриване на съдържанието на 

умението или на онези интелектуални и практически действия на 

учителя, чрез които осъществява целесъобразните изменения. 

б) Авторът извежда осем основни педагогически умения на 

учителите: за целеполагане в обучението; за реализиране на 

мотивиращо обучение; за изграждане на хуманни взаимоотношения 

в обучението; за индивидуализация и диференциация на 
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обучението; за достъпно преподаване; за систематизация на учебния 

материал; контролно-оценъчни умения и за реализиране на 

възпитаващо обучение. Тези умения са изведени от концепциите за 

структурата на обучението и определят по-нататъшното логическо 

разгръщане на труда. Същевременно в този вариант те могат да се 

квалифицират като един от основните приноси на автора в областта 

на дидактическата теория за педагогическите умения.

в) Стремеж към съдържателно детайлизиране и задълбочен 

анализ на материята. На пръв поглед фиксирането на такива 

качества на дисертационния труд и на автора му тук е излишно, 

когато става въпрос вече за равнището „голяма докторска 

дисертация”, т.е. може да се предполага, че авторът многократно е 

демонстрирал тази своя зрелост. И все пак в случая специално бих 

искал да подчертая наличието на тези негови качества. Всъщност 

тук виждаме поредното проявление на изградения научно-

изследователски стил на проф. Н.Колишев, прояваван и в другите 

му публикаци, но въпросът не е само стилистичен. В труда по 

необходимост авторът засяга многобройни частни въпроси и е 

впечатляващ именно подходът към тях – въпросът се поставя (от 

автора), мотивират се възможни подходи към него, при което се 

включват собствени разсъждения и съществуващите в науката 

становища, при това – на най-изявените автори по темата. Това си 

качество авторът демонстрира във всяка една глава по отношение на 

основните работни понятия в нея. Стремежът му към 

„изчерпателност” има като следствие голям брой използвани 

литературни източници, като в този случай от чисто количествен 

параметър, той се превръща в белег за професионална 

информираност и компетенция на автора. Така, възприемайки труда, 
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читателят остава с впечатлението, че му се предлагат най-

компетентните и задълбочени научни мнения на научната колегия, 

подплатени с тези на самия автор, което има много висока 

убеждаваща стойност. В контекста на претенциите на докторската 

дисертация считам, че тези научни достойнства на проф. Н.Колишев 

следва специално да се подчертаят и да се редопоставят с научните 

приноси.

г) Замисълът на дисертацията е реализиран в пълнота –

постигнати са целите, решени са задачите и се проверява 

хипотезата.

2. Оценка на автореферата и публикациите. Представени за

рефериране са 1 монография, 8 студии и 32 статии. Голяма част от 

тях са по темата на дисертационния труд, което води до два 

съществени извода: 

Първият:  тази тематика отдавна занимава научното съзнание 

на проф. Н. Кулишев и това, което той предлага в дисертацията 

може да се окачестви като нейно (на тематиката) дълбоко и 

продължително осмисляне, а това е още един аргумент в подкрепа 

на констатацията за достойнствата на труда;

Вторият: Публикациите са в престижни издания, част от тях 

на чужди езици, което означава, че са получили необходимия 

резонанс в професионалното съзнание на педагогическата колегия и 

по същество идеите на дисертационния труд са придобили масовост 

още преди оформянето на окончателния му вариант. Доказателство 

за този резонанс на научната продукция на проф. Н. Колишев са 

констатираните над 50 цитирания от други автори.

Авторефератът е конструиран съобразно изискванията за 
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подобен вид труд.

3. Приноси. В дисертационния труд се очертават теоретични 

и практико-приложни приноси. Към първия вид като особено 

значими бих откроил: 

►Формулиране и теоретична обосновка на дидактическата 

дефиниция за понятието „педагогически умения на учителите”, 

което е важен принос за педагогическата теория;

► Обосновка и извеждане на дидактическите 

макроструктурни компоненти на педагогическите умения на 

учителите: обект на изменение на умението, инструментариум на 

умението и съдържание на умението; 

► Обосновка и извеждане на основните педагогически умения 

на учителите от дидактически позиции и тяхната микроструктура;

► Обяснение на дидактическия механизъм на функциониране 

на педагогическите умения, който се свежда до конструиране на 

високоорганизирана система от интелектуални и практически 

действия на учителя за реализиране на уменията;

►Определяне на обема и съдържанието на дидактическите 

знания, представляващи теоретичния фундамент на педагогическите 

умения на учителите;

►Могат да се констатират и редица конкретни приноси във 

връзка с отделните (осемте) компоненти на педагогическите умения.

Като основен практико-приложен принос може да се посочи 

този, че е създаден надежден теоретичен фундамент за обосноваване 

и експериментална проверка на практически модели за развитие на 

основните педагогически умения, предназначени за овладяване 
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както в процеса на базовата педагогическа подготовка на студентите 

от педагогически специалности, така и в процеса на следдипломната 

квалификация на учителите

4. Забележки и въпроси. Към автора имам следните въпроси:

Първият: Какво е мнението на автора за статуса на понятието 

„методически умения” в контекста на дефиницията за понятието 

педагогически умения? Дали то се свежда само до умения за 

прилагане на методи или е и нещо повече?

Вторият: Обоснованият в труда осемкомпонентен модел на 

педагогическите умения на учителите може да се квалифицира като 

теоретичен модел-еталон, който да служи като методологическа 

основа за практически модели на педагогическите умения. Възниква 

принципният въпрос: в практиката си даден учител удовлетворява 

всеки от осемте компонента на модела (познава ги теоретично и ги 

реализира практически), но не всяко от действията му в рамките на 

всеки елемент може да е високо ефективно (максимално „добро”). 

Как следва да оценим такъв вид педагогически умения на учителя, 

доколкото „формално” те удовлетворяват теоретичния модел 

(прилага и осемте на практика), но „качествено” действията му в 

техните рамки не винаги са оценими като „майсторство”? Можем ли 

да говорим за „различни степени на съответствие на 

практическите педагогически умения на учителя на изискванията на 

теоретичния модел”?

Заключение. Върху основата на демонстрираните от автора 

доказателства на защитаваните от него тези и безспорните научни 

качества на дисертационния труд изразявам своя положителен вот 

за придобиване на научната степен „доктор на науките” на проф. 
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Николай Колишев в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност  Теория на възпитанието и дидактика.

                   

26.04.2016 г.                 Реценцент:

                                                               проф. д-р Любомир Попов
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